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Füredi víg napjaink
Két hét művészet, koncertek, tárlatok a Balaton partján

Negyedszerre rendezik meg mától két héten át a magyar tenger partján a Balatonfüredi Művészeti
Fesztivált. A Balaton-parti város környékéről éppúgy várnak fellépőket, mint Erdélyből vagy a
Vajdaságból. A produkcióknak a reformkori történelmi városrész, a Tagore sétány, a megújult Anna
Grand Hotel színházterme, az új Kisfaludy Galéria, valamint a Balaton Szabadidő- és
Konferenciaközpont színpada ad otthont.

Esténként nagyszabású koncertek várják a Balatoni Művészeti Fesztivál közönségét, olyan
művészekkel, mint például a Mendelssohn Kamarazenekar, a Kontroll Csoport az ötvenedik
születésnapját ünneplő Bárdos Deák Ágival, az Európa Kiadó, Szabados György, a Dresch Quartet,
a Budapest Klezmer Band, a Muzsikás, a Kaláka, Petrás Mária és Fábry Sándor. Ma este 7-kor Bóka
István polgármester megnyitója után a Mendelssohn Kamarazenekar Mozart-koncertjével kezdődik a
program. Pénteken és szombaton az „A. E. Bizottság Szabadegyetemen” ismerkedhetnek az
érdeklődők a hetvenes és nyolcvanas évek magyar underground művészetével, jövő hétfőn, szerdán
és csütörtökön a színházé lesz a főszerep, kedden pedig Bartók Bélára emlékezik zeneszóval
Szabados György, Dresch Mihály és zenekara, valamint Zbignew Namyslowsky. Július 10-én szintén
Bartók emléke előtt tiszteleg Jandó Jenő zongoraművész, a Muzsikás együttes és Petrás Mária
énekes. Július 11-én Fábry Sándor szerepel a Balaton-parti közönség előtt, 12-én a Kaláka, 13-án
pedig Zséda koncertjét hallhatja a közönség. A zenei és színművészeti előadásokat két kiállítás is
kíséri; Veszeli Lajos festőművész tárlata a Kisfaludy Galériában, Schéner Mihály alkotásai a Kerek-
templomban láthatóak július 5-ig.
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Grund friss

Egy önjelölt
lámparestaurátor
2011. november 15., kedd
16:10

Harmath Lászlót múlni nem akaró szenvedély kerítette
hatalmába vagy húsz éve, azóta háború előtti lámpákat
kelt új életre. A porlepte, csúfnak tűnő torzókban azonnal
meglátja a szépet. Tovább

A költő saját
kérdéseire felelt
2011. november 09., szerda
13:55

Tomaso Kemeny olasz-magyar költő első magyar nyelvű
verseskötetének bemutatója elszalasztott lehetőséggé
vált. Szkárosi Endre és Szőcs Géza sem vitte túlzásba a
tíz éves korában elszármazott Kemeny faggatását. 
Tovább

Azok a gyönyörű
Commodore 64-ek
2011. november 09., szerda
12:30

Időutazás a nyolcvanas évekbe, amikor ugyan még
Kádár volt a rendszergazda, de már egyre inkább
minden a computerekről szólt. Kis Róbert
ősszámítógépeket gyűjt. Tovább

Ez a könyv is csak
úgy lett…
2011. november 04., péntek
09:23

Mi döntjük el, hol játszódik, mikor játszódik és miről szól.
De Bodor Ádám azért megint rajzolt hozzá ezt-azt. 
Tovább

DIZÁJN

„Szolidan vagyok vagány”
2011. november 04., péntek 08:00

Dizájnboltos sorozatunk mellett útjára indítunk egy másik
sorozatot is, amelyben fiatal magyar divattervezőket
mutatunk be. Illéssy Lenkére, az ille-olla tervezőjére esett
első körben a választásunk. Tovább
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